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Fun Factory dárkový box pro ženy

Údržba

Obě erotické pomůcky před i po každém použití pečlivě namydlete a
opláchněte proudem vody. Dezinfekce pomůcek, kterou najdete v dárkovém
boxu, odstraní i ty nejmenší nečistoty, kterých byste si na první pohled
nevšimli. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat minutku působit a pak
opláchnout. Po umytí dejte pomůcky zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku
a skladujte je odděleně od ostatních pomůcek. Různorodé materiály hraček na
sebe často reagují a tím se poškozují. 

Dezinfekci na erotické pomůcky, španělské mušky a lubrikační gel skladujte na
suchém, temném místě a nevystavujte je vysokým teplotám. Občas u produktů
zkontrolujte datum expirace a po jeho uplynutí už je nepoužívejte. Mohly by
vám způsobit alergické reakce.

Nabíjení

Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s výběžkem
Doporučujeme pulzátor před prvním použitím dobít do plna, abyste prodloužili jeho životnost. Hračku nabijete
jednoduše pomocí přiloženého click´n charge USB kabelu. Jeho magnetický konec přiložte ke dvěma kulatým
výčnělkům na spodní straně rukojeti a druhý konec připojte k powerbance nebo před síťový adaptér do elektrické
zásuvky.

Průběh nabíjení signalizují kontrolky umístěné pod ovládacími tlačítky. Pokud bliká tlačítko MÍNUS, tak je pomůcka
nabitá cca na 33 % (to trvá cca 4,5 hodiny). Tlačítko PLUS oznamuje kapacitu baterie naplněnou na cca 66 % (další
cca 4,5 hodiny) a při nabití na 99 % (po dalších 4,5 hodinách) se rozbliká tlačítko FUN, které se po úplném nabití
rozsvítí. Nabíjení proto celkově trvá cca 13–16 hodin, po kterých zvládne pulzátor běžet 2 hodiny v kuse při zapnutí
obou jeho částí.

Adore Grab´n´Go tlaková pomůcka
Hračku byste měli před prvním použitím nabít na maximum, abyste prodloužili její výdrž i životnost. To uděláte tak,
že její USB kabel pořádně zastrčíte do nabíjecí zdířky, označené písmeny DC, ve spodní části rukojeti. Druhý konec
kabelu pak připojte třeba přes adaptér do elektrické zásuvky nebo k powerbance. Během nabíjení bliká červená
dioda, která po dobití zhasne. Nabíjení trvá cca 1 hodinu a 15 minut, po které hračka funguje až 3 hodiny na jedno
nabití. 

Ovládání

Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s výběžkem
Ovládání pomocí tří tlačítek se rychle naučíte. Výrobce posílá pomůcku zamknutou cestovním zámkem. Proto ji
musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že současně po dobu cca 3 vteřin podržíte hlavní červené ovládací tlačítko
FUN a prostřední kulaté tlačítko se znakem PLUS. Pak se ozve pípnutí a hračka se odemkne. Pro opětovné uzamčení
podržte zase tři vteřiny tlačítko FUN a horní kulaté tlačítko s označením MÍNUS.

Abyste pulzátor zapnuli, musíte nejdřív stisknout tlačítko FUN, které se rozsvítí společně s tlačítky PLUS a MÍNUS.
Tímto způsobem spustíte jak pulzátor, tak i výběžek na klitoris. Krátkým stiskem tlačítka PLUS přepínáte pulzní
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programy ve vaginální části. Krátkým stiskem horního kulatého tlačítka MÍNUS si volíte vibrační programy ve výběžku
na klitoris. Pokud chcete hračku vypnout, krátce stiskněte tlačítko FUN.
 

U pulzátoru si můžete vybrat, jestli chcete aby běžely oba motorky současně, nebo jen jeden ve vaginální nebo
klitoridální části. Pro vypnutí vaginální části podržte cca 3 vteřiny prostřední kulaté tlačítko. Pro vypnutí výběžku na
klitoris dlouze stiskněte horní tlačítko.

Pulzátor Bi Stronic se sám vypne po cca 30 vteřinách nečinnosti. To poznáte tak, že zůstane svítit jeho červené
tlačítko FUN. Pomůcka v této chvíli sice nevibruje, ale pořád je zapnutá (aktivní).

Všechny Fun Factory hračky mají paměť pro uložení oblíbeného programu, který se pak spustí jako první po zapnutí
pomůcky. Svůj nejoblíbenější režim si uložíte tak, že se k němu proklikáte a během toho, co bude spuštěný, stisknete
tlačítko FUN po dobu cca 2 vteřin, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.

Adore Grab´n´Go tlaková pomůcka
Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Na horní straně, za stimulační hubičkou, najdete tři tlačítka. Prvním
pomůcku zapnete nebo vypnete. Stačí, když ho pokaždé podržíte cca 2 vteřiny. Krátkým stisknutím tlačítka plus (+)
zvýšíte intenzitu tlakových vln a tlačítkem mínus (-) ji zase snížíte. Tlačítka jsou podsvícená, takže se při ovládání
hračky nespletete ani potmě. 

Vibrační programy

Celkem 8 vibračních programů v těle pulzátoru společně s 6 vibračními režimy ve výběžku uspokojí i ty nejdivočejší
dračice.

Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s výběžkem

Vaginální část

Dirty Dancing – konstantní pomalé pulzy1.
Gallop – konstantní rychlejší pulzy2.
Rattle – konstantní nejrychlejší pulzy3.
Rumble – kulometná palba4.
Guicky – ultrarychlé přirážení5.
Roller Ball – ve vlnách se střídají pomalejší pulzy s rychlejšími6.
Vídeňský valčík – rychlé pulzy vystřídají delší přírazy7.
Rumba – rychlý tlukot srdce střídá kulometná palba8.

Klitoridální část

Klasická vibrace – nejslabší intenzita1.
Klasická vibrace – střední intenzita2.
Klasická vibrace – nejsilnější intenzita3.
Rychlá pulzní vibrace stejné intenzity4.
Střídání jemnější a intenzivnější pulzní vibrace5.
Rychlá pulzní vibrace přechází do klasické konstantní vibrace6.
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Voděodolnost

Tlaková pomůcka Adore Grab´n´Go má voděodolnou úpravu. Do vany si ji proto s sebou neberte, ale při čištění ji
důkladně opláchněte proudem vody. Naopak, pulzátor Bi Stronic Fusion od Fun Factory je vodotěsný, takže dámám
dopřeje orgasmus i pod vodní hladinou. 

Design a tvar

Pulzátor Bi Stronic od Fun Factory nám trochu připomíná delfína. Jeho moderní, nadčasový design snad nikdy nevyjde
z módy, a proto osloví jak milovnice elegantních pomůcek, tak i ty z vás, kteří zbožňujete výrazné barvy a hravé
detaily. Díky dobře tvarované rukojeti se pomůcka dobře drží v ruce.

Malá pomůcka Adore Grab´n´Go vypadá trochu jako vajíčko a schováte ji do dlaně. Její hřbet zdobí pozlacený plíšek,
který umocňuje minimalistické, přesto luxusní provedení hračky.

Španělské mušky ve hnědé, skleněné lahvičce se vejdou do každé kabelky a pomocí šikovného kapátka si tento elixír
lásky přesně nadávkujete podle doporučení výrobce.

Dezinfekce Toy Cleaner v klasickém, rovném a oválném tvaru parádně padne do ruky a díky rozprašovači, který se
jednoduše mačká, s ní vyčistíte všechny erotické pomůcky rychlostí blesku.

Lubrikační gel 100% Natural Vegan v bílé lahvičce se zeleným potiskem se díky své parádní pumpičce skvěle
dávkuje. Promažete s ním intimní partie i erotické hračky.

Materiál

Obě vibrační pomůcky se vyrábí z kvalitního, hebkého silikonu, který je na dotek hebký jako lidská kůže. Zamilujete si
ho ale taky pro jeho hypoalergenní a neporézní povrch.

Barva

Pulzátor Bi Fusion společně s tlakovou pomůckou Adore Grab´n´Go vás svými krásnými odstíny růžové naladí na
dlouhé, pomalé hrátky o samotě i ve dvou. Dezinfekce i lubrikační gel mají průhlednou barvu. Španělské mušky žluté,
až jantarové barvy se schovávají ve hnědé skleněné lahvičce. 

Rozměry

Díky svým rozměrům se všechny pomůcky vejdou do každého kufru nebo batohu.

Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s výběžkem

Vaginální část

Celková délka: 21,7 cm
Použitelná délka: 14,5 cm
Průměr horní části: 3,9–4,5 cm
Maximální průměr: 4,8 cm
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Délka rukojeti s ovládáním: 9 cm
Průměr rukojeti: 4–4,5 cm
Hmotnost: 370 g

Výběžek na klitoris

Délka výběžku: 6 cm
Průměr výběžku: 2,5–5 cm

Adore Grab´n´Go tlaková pomůcka

Celková délka: 7,8 cm
Šířka rukojeti: 4 cm
Šířka hubičky: 5,5 cm
Vnitřní průměr hubičky: 1,8 cm
Hmotnost: 77 g

Španělské mušky Růžový Slon Extra STRONG

Objem: 30 ml

Dezinfekce Toy Cleaner 

Objem: 150 ml

Lubrikační gel 100% Natural Vegan 

Objem: 150 ml

Složení

Španělské mušky Růžový Slon Extra STRONG (30 ml)

Jedna dávka (10 kapek) obsahuje:

Vodu
27 mg – L-argininu
10 mg – kyseliny L-askorbové (vitamín C) (16 % denní referenční příjem)
konzervanty: Sodium Benzonate a Potassium Sorbate

Dezinfekce Toy Cleaner (150 ml)
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Dezinfekce obsahuje méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky – aniontové povrchově aktivní látky,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Lubrikační gel 100% Natural Vegan (150 ml)
Glycerin, aqua (voda), acacia senegal gum (akácie senegalská), carrageenan (karagenan), citric acid (kyselina
citronová), sodium anisate, sodium levulinate.

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

